
 

Mestre  
Morya 

As centelhas das leis do Mundo Superior 
foram generosamente espalhadas no seio 
da Terra. É possível colhê-las como o mais 
precioso tesouro. Dentre tais colheitas, tudo 
se torna belo. O ajustamento mais alto com 
o Objetivo adorna as coordenações da livre 
vontade, que compreende toda 
engrenagem de peças em funcionamento. 
Na verdade, toda a vida torna-se um 
cumprimento de tarefas úteis confiadas 
pelo Pensamento Superior. 
Não o trabalho curvado, mas a heroica 
conquista será a marca do Amor Vitorioso! 

AUM, 1936, § 201 
 

FUNDAÇÃO CULTURAL AVATAR 

MISSÃO – Instituição empenhada em encontrar 
respostas para as inquietações humanas e 

dedicada à meditação em favor de uma nova 
ética. 

VISÃO – Disseminar conhecimento espiritual, 
iluminar as mentes, promover corretas relações 
humanas, gerando a expansão da consciência 

e uma visão global da vida. 

VALORES – Ética, Expansão da Consciência, 
Meditação, Harmonia e Beleza, Solidariedade, 

Amor consciente, Transformação, 
Adaptabilidade. 

44 ANOS DIVULGANDO LITERATURA DE 
CIÊNCIA ESPIRITUAL 

 

Meditação da 
Lua Cheia 

Dia 27 (4ª f), 19 horas  
Signo de Câncer 

Câncer é o quarto signo de preparação, no que 
diz respeito ao aspirante, que, nesta etapa, 
prepara seu equipamento e aprende a utilizá-lo. 
Em Carneiro, ele se apossa de sua mente e 
procura submetê-la às suas necessidades, 
aprendendo o controle mental. Em Touro, “a 
mãe da iluminação”, ele recebe o primeiro 
lampejo daquela luz espiritual, cujo brilho 
aumentará progressivamente à medida que ele 
se aproxima de sua meta. Em Gêmeos, ele não 
só se apercebe dos dois aspectos de sua 
natureza, como o aspecto imortal começa a 
crescer às custas do mortal.  
Agora, em Caranguejo, ele tem seu primeiro 
contato com aquele sentido mais universal que 
é o aspecto superior da consciência da massa. 
Equipado, pois, com uma mente controlada, 
uma capacidade para registrar a iluminação, a 
habilidade para estabelecer contato com seu 
aspecto imortal e reconhecer intuitivamente o 
reino do espírito, ele está agora pronto para o 
trabalho maior. 

Astrologia Esotérica, de Alice Bailey 
 

Palavra-chave de Câncer:  
“Eu construo uma casa iluminada e 

nela permaneço”. 
 

Plenilúnio: Dia 28, 01h53min 
 

EM JULHO: 
Lua Cheia de Leão 

Dia 27 (6ª feira), 19h 
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A urgência dos tempos atuais 
09 de junho 2018 

 
 

A DIVINA HARPA 
 

 

Vanja  
Ferreira 

 
A harpa sempre esteve associada à nobreza e à 

espiritualidade das culturas pelas quais passou. Anjos, 
castelos, templos, princesas e deuses são constantes 
na mitologia que cerca o instrumento. Sua beleza 
plástica, a elegância de suas curvas e a delicadeza 

quase mágica dos seus sons encantam as pessoas que 
têm o privilégio de vê-la e ouvi-la ao vivo. 

24 de junho (domingo), 12h 
Instituição Beneficiada: Casa Maria de Magdala 

Doação Sugerida:  Arroz, fubá, leite de caixinha 
integral e desnatado, macarrão e farinha de mesa. 

 



Aconteceu... 
Em abril:  

ENCONTRO SOBRE CALATONIA 
 

 
 
No dia 30, a Fundação promoveu um evento 

sobre Calatonia, assunto que despertava o 
interesse de muitos. Nosso convidado foi o 
Psicólogo Fernando Cortese, especialista no 
assunto e autor do livro “Calatonia e 
Integracao Fisiopsiquica”. Fernando falou 
sobre a técnica que envolve relaxamento 
profundo, levando à regulação do tônus e 
promovendo o reequilíbrio físico e psíquico do 
paciente.  

O público acompanhou atentamente a 
explanação e, especialmente, a demonstração 
da prática do processo. 

Os interessados podem saber mais, no site: 
http://www.calatoniabrasileuropa.com.br 
 

 
A Fundação é uma instituição sem fins lucrativos. 

Contribua com nosso Fundo Editorial: 
BANCO DO BRASIL 

AG 0072-8 – Conta 303.594-8 
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Diretoria Executiva 
Presidente: Marcelo Land Bittencourt Lomardo 
Dir. Adm/Finan: Ana Maria da Rocha Caldeira 

Dir. Cultural: Audiléa Machado Pinto 

Grupos de Estudo 
 

Domingos, 10h30min 
 Os Discursos de Saint Germain 

Quartas-feiras, 09h30min 
 A Arte de Viver 

Coordenação: Iva M. da Fonseca e 
Ana Caldeira 
Quintas-feiras  

 17h - Discipulado da Nova Era 
 18h30min - Seguindo os passos de 

Cristo 
 

Meditações 
Diárias, ao meio-dia (dias úteis) 
Quintas-feiras, 18h30min 

 Meditação para sentir Deus 
 Reaparecimento do Cristo 

Domingos, 9h, conforme calendário: 
 

DIA MEDITAÇÃO PALESTRAS 

03 Tibetano T 
As 6 etapas da 
construção do 
Antahkarana 

10 Morya NT Parábola do 
Semeador 

17 Morya M 
A Beleza da 

Evolução  
(Infinito II, §137) 

24 Tibetano SG Discurso 17 
de Saint Germain 

Aconteceu... 

Em maio:  

FLORES PARA PAZ 
 

 
 

Realizamos, no dia 20, o Workshop Flores 
Para Paz. 

“Ao pensar em paz, pensamos em ação 
para algo universal. Ao mesmo tempo, a paz 
começa dentro de cada um de nós”. 

Este é o pensamento que norteou o 
desenvolvimento do programa, criado por Elisa 
Guerra. A autora, entusiasta da Paz, já 
coordenou e cooperou com vários projetos para 
a Educação de Paz e Compreensão Intercultural.  

De acordo com a idealizadora, a atividade se 
baseia no cultivo de qualidades e no poder do 
símbolo. As qualidades são os pilares para a 
construção da paz e o símbolo é uma linguagem 
universal. 

A metodologia do trabalho conduz os 
participantes a atividades lúdicas e reflexivas, 
tanto individuais quanto grupais. 

Conheça o site: www.floresparapaz.com.br 
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